TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
A képviselő-testület 2015. április 20. napján, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületével együttes
ülést tartott Dévaványa településen. Az ülésen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról döntöttek.
A Közös Hivatalra vonatkozóan a 2014. költségvetési
év az első, amely január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra szól.
A közös hivatal módosított előirányzata 207.896 e Ft volt,
ebből a Dévaványa székhely önkormányzat előirányzata
196.423 e Ft, Ecsegfalva Kirendeltségé pedig 11.473 e Ft.
2014. évben a finanszírozott létszám 25,04 fő
114.683.200,- Ft, ebből Dévaványa 21,53 fő 98.593.147,- Ft
Ecsegfalva 3,51 fő 16.090.053,- Ft.
A költségvetésben biztosítva volt a kirendeltségen négy
fő köztisztviselő személyi jellegű kiadása, az ezt terhelő
járulékokkal. A közös hivatal költségvetését módosítani
kellett 2014. évben lezajlott választások kapcsán felmerült többletkiadásokkal. Forrása többnyire központilag
biztosított volt, bár a dologi kiadásokból mindkét önkormányzat vállalt önerő részt. Az egyenleg, amit Ecsegfalva
Község Önkormányzatának részünkre meg kell téríteni az
568.465,- Ft.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évről szóló beszámolóját 26.647.000,- Ft bevétellel,
181.395.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint
207.503.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal mindkét képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 2015. április 20. napján rendkívüli
ülést tartott.
A képviselő-testület több halasztást nem tűrő ügy miatt
tartott ülést. Első napirendi pontként a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta az önkormányzat gazdasági programját (ciklusprogramját) a 2014-2019-es önkormányzati
ciklusra vonatkozóan. (Az önkormányzat gazdasági programja a www.devavanya.hu honlapon mindenki számára
elérhető.)
Második napirendi pontként került megtárgyalására, a
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettesi, tagintézmény vezetői pályázatainak véleményezése.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál 2 fő
főigazgatói-helyettesi, valamint a BMPSz Gyomaendrődi
Tagintézményénél tagintézmény-vezetői beosztásra pályázatok kerültek kiírásra.
A képviselő-testület egyhangúlag véleményezési jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozta:
• a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyin-

tézmény működéséért felelős főigazgató-helyettesi beosztásának ellátására Csepregi András István pályázatát
támogatta.
• a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat általános helyettesítési feladatokat ellátó főigazgató-helyettesi beosztásának ellátására Czikkely Erika Ildikó pályázatát
támogatta.
• a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Hunya Krisztina pályázatát támogatta.
Harmadik napirendi pontként az Önkormányzat által
működtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában álló Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményi átszervezéséről döntött a képviselő-testület.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményi átszervezését egy tartózkodással támogatta és hozzájárult a szakmai alapdokumentum módosításához, melyben
a dévaványai feladat-ellátási hely tagintézményi telephelyként szerepel.
Negyedik napirendi pontként rátért a képviselő-testület a
bejelentésekre, melyben elsőként az Önkormányzat tulajdonában lévő és az önkormányzat által végzett szántóföldi
növénytermesztés 2015. évi munkálataihoz elengedhetetlen a már elvetett őszi búza, napraforgó, kukorica gyomírtó- és gombaölő szerrel történő kezelésére beérkezett ajánlatról döntöttek és egyhangúlag Szűcs Tibor Imre (5510
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) legalacsonyabb összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Az ülés további részében ajánlattételre történő felhívásokról döntött a képviselő-testület.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2015.
május 7. napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek

napirendjei a következők:
1. A 2014. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés.
2. A 2014. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány
elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
és az egyszerűsített mérleg közzétételéről döntés.
3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2014. évben
végzett munkájáról.
Beszámoló a Szociális Földprogramról.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
Elfogadásra került városunk
Gazdasági Programja
A jogszabály úgy fogalmaz, hogy minden települési önkormányzatnak a választásokat követő 6 hónapon belül el
kell fogadni a következő, 2014-2020-ig tartó ciklus gazdasági programját. Ennek szellemében az önkormányzat több fórumon keresztül egyeztetve készítette el a tervezetet, melyet
a képviselő-testület április 20-án tartott rendkívüli testületi
ülésen el is fogadott. A Program véleményezésére nem csak
a települési képviselők, hanem civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások fel lettek kérve. Április 14-én a
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével
Vállalkozó- és Vidékfejlesztési Konferencia került megtartásra, ahol az érdeklődők a várható pályázatok mellett megismerkedhettek a Gazdasági Program főbb elemeivel, illetve
Feke László műszaki irodavezető úr tájékoztatta a hallgatóságot tervezett legfontosabb fejlesztéseinkről. Az elfogadott
Program legfontosabb célja a város vállalkozásbarát fejlesztése, a gazdasági aktivitás növelése a minél nagyobb számú
foglalkoztatottság elérése érdekében, mindemellett szem
előtt tartva a fenntartható fejlesztés elemeit. A jövőben ez a
Gazdasági Program adja a fejlesztések vázát, melyhez költségvetésünk is igazításra kerül.

Gyermeknap
Városunk bővelkedik a hasznos és érdekes hétvégi programokban, rendezvényekben, a sok megrendezésre kerülő
fesztivál között azonban kevés, amelyik nem csak a szórakozásunkra, hanem a pénztárcánkra is tekintettel van. Erre
kínálunk alternatívát az idén is megrendezésre kerülő városi Gyermek és Családi Nappal. A hónap utolsó hétvégéjén megtartásra kerülő vidám napon a gyermekek számára
ingyenesen igénybe vehetőek lesznek az ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, népi játékok, részt vehetnek sorversenyeken, utazhatnak a városnéző kisvonattal. Az egész napos
programon több fellépő és előadó szórakoztatja a jelenlévőket, gondolva kicsikre és nagyokra, ebédidőben a gyermekeket pedig finomságokkal várjuk. A játékok között azonban
nem csak a legapróbbak, hanem a felnőttek is találhatnak
maguknak kihívást az ügyességi játékoknál, rejtvényeknél.
Reméljük, hogy az idő kegyesebb lesz hozzánk, mint tavaly,
amikor is a zuhogó eső ellenére, több mint 600-an vettek
részt programjainkon.

Sikeres a SÁ-RI
Az általános iskolás és óvodás gyermekek szüleinek talán
már ismerősen cseng a SÁ-RI elnevezés (Sárrét ritmusa),
mely a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
futó pályázatának rövidítése. Az idei nevelési-oktatási
évben a SÁ-RI-nak köszönhetően városunk gyermekei
egy olyan összetett és érdekes programsorozat részesei
lehetnek, melynek keretében a pedagógiai program meg-

valósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális tevékenységek kerültek
megvalósításra. A programhoz városunk 13.489.000 Ft-os
Európai Uniós és hazai támogatást nyert, időtartama alatt
egyes témák köré szervezett programok, havi szakkörök,
versenyek, vetélkedők, táborok kerülnek megrendezésre.
Célunk elsődlegesen a kompetencialapú fejlesztési-nevelési tevékenység, valamint a hasznos szabadidő eltöltésének
segítése mellett a múzeumpedagógiai program támogatása,
valamint az iskolák és a múzeum közötti együttműködés
erősítése volt. A pályázatnak köszönhetően a kézműveskedésekhez, közös sütésekhez elengedhetetlenül szükséges
alapanyagok, eszközök kerültek beszerzésére, melyeket a
foglalkozásokon az óvodás és az iskolás gyerekek örömmel kipróbálhatnak.

Készülünk a katolikus templom felújítására
Megkezdődtek az összetett előkészületi munkálatok a
dévaványai római katolikus templom felújításához. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Hivatala részéről Dr.
Kiss-Rigó László megyéspüspök úrral sikerült abban megállapodnunk, hogy a műemlékileg védett több mint 200
éves épület pályázati úton történő felújításához szükséges
engedélyezési terveket és tervezői költségvetést elkészíttetjük. Ennek költségét az önkormányzat és az egyház 5050% arányban magukra vállalják. Jelenleg az épület igen
rossz állapotban van, felújítása sürgős lenne. A tervek elkészültét és az engedélyek megszerzését követően közösen
keressük a lehetséges pályázati forrásokat a mielőbbi teljes
körű külső és belső felújítás (falszigetelés, külső-belső vakolás, felületképzés, teljes tető és torony szerkezet fedés,
csapadékvíz elvezetés, belső berendezések rekonstrukciója) érdekében.
Valánszki Róbert
polgármester

○ Támogatás háziorvosoknak
Önkormányzatunk
személyre
szabott támogatási lehetőséget kínál végzett háziorvosoknak, illetve
orvostanhallgatóknak, akik vállalnák, hogy a jövőben városunkban
gyakorolnák szakmájukat.
A támogatás mértéke és formája a jelölt igényeihez mérten kerül
kialakításra, így lehet szó ösztöndíjról, lakáshoz juttatásról, illetve
praxisvásárlási támogatásról is.
A részletekről érdeklődni Valánszki Róbert polgármesternél lehet.
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TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN
A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
Idén májusban ismét lesz
TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért
szemétgyűjtési akció, amelyet évenként, immár ötödik alkalommal szerveznek. A háromnapos akció
kapcsolódik az Európai
Bizottság által kezdeményezett „Let’s Clean Up Europe!”,
azaz Tisztítsuk meg Európát!, elnevezésű nemzetközi hulladékgyűjtési akcióhoz. Szervezője a Földművelésügyi Minisztérium megbízása alapján az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága. Tavaly közel 120 ezren regisztráltak
előzetesen, a résztvevők száma azonban ennek másfélszerese volt, akik összesen 2200 tonna szemetet szedtek össze.
Dévaványa minden évben, immár ötödszörre csatlakozik
ehhez a kezdeményezéshez.
Csatlakozz Te is! Regisztrálni a http://szelektalok.hu/teszedd/ oldalon lehet, ahol bővebb információkat is olvashatsz
a programról.
Fogjunk össze! Dévaványán 2015. május 16-án szombaton 9 órakor várunk minden önkéntest. Gyülekező az önkormányzat udvarán, ahol mindenki megkapja a szemétszedéshez szükséges zsákokat és kesztyűket.
A közalapítvány munkatársai várják a jelzéseket arról, hogy
a város mely részén van szükség az önkéntes munkára, hol
találhatók „szeméthegyek”. Elérhetőségünk: Önkormányzati
Hivatal 1. számú irodája, tel.: 66/483-100/129.

NÁCSA JÁNOS EMLÉKEST
„Múltunk ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni”
A Hagyományőrző Nők Egyesülete, a Dévaványai Múzeumbarátok Köre, a Folkműhely Egyesület és a DÁMK,
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény közösen emlékezik Nácsa János bácsira, a Népművészet Mesterére, a
citerásra, citerakészítőre, a vőfélyre, a parasztköltőre.
2015. május 29-én péntek este 18 órakor mindenkit
szeretettel várunk a múzeum épületébe egy kis megemlékezésre, megvendégelésre.
Az est folyamán elhangzanak versei is, citeraszó, valamint kiállítás, visszaemlékezések, vetítés teszik emlékezetessé az estét.
Várjuk mindazokat, akik ismerték Jani bácsit, dolgoztak vele, vagy önkéntes tűzoltóként ismerték, esetleg citerázni tanultak tőle.

TÉDE HÍREK!
2015. május 8-án 15 órai kezdettel várjuk a tagokat,
TAGGYŰLÉSSEL, EGYBEKÖTÖTT SZALONNASÜTÉSRE, ha az idő engedi. A gyűlésen megbeszéljük a júniusi
ebéd megszervezését.
Tisztelettel: Kozma Bálintné a TÉDE elnöke

Helyreigazítás

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A Települési Értéktár Bizottsága tisztelettel és
szeretettel hív minden érdeklődőt
„Az Értéktár gyűjtésének tapasztalatai
Békés megyében” valamint „Civil szervezetek,
közösségek szerepe, lehetőségei a helyi
értékgyűjtő tevékenységben

című fórumra és az ezt követő szakmai tapasztalatcserére,
beszélgetésre.
Időpont: 2015. május 14. csütörtök du. 14 óra
Helyszín: Dévaványa, Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó terme
Előadók:
- Savolt Zoltán, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodájának munkatársa
- Olejné Mertz Judit, a mezőberényi Polgármesteri
Hivatal közművelődési referense
- Arató Erzsébet, a vésztői Településszépítők Egyesületének elnöke
Értéktár Bizottság

(Így pontos, így hiteles)
Iskolánk jubileumi kiadványában megjelent írásomban: „Az emlékezés nagyon fontos… - kezdetű - …
akik segítségével elmúltak” befejeződő szövegrészből
– saját hibámból – elmaradt az idézőjel. A mondatokat
Magyar Istvántól idéztem a Péter András Gimnázium
évkönyvéből.
Tóth Istvánné

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy támogassák adójuk
1 %-ával az alapítvány működését!
ᴥᴥᴥ

Adószám: 19060600-1-04
ᴥᴥᴥ

Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke
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2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÚTFELÚJÍTÁS BÉKÉS MEGYÉBEN
Év végéig 2,5 milliárd forint tos felügyelte a Békés megyében
összegű útfelújítás valósul meg zajló nagyfelületű burkolatjaBékés megye közútjain.
vításokat tartalmazó útfelújíA Békés megyei úthálózat álla- tási programot, mely összesen
pota az elmúlt évtizedek alatt az 1,75 milliárd Ft keretösszegből
alulfinanszírozás és a kedvezőt- valósította meg a Békés megyei
len időjárási viszonyok miatt sú- közúthálózat 32 kritikus állapotú szakaszán a felújítási munlyosan leromlott.
A 2002-2010 közötti időszakban kálatokat. A 2013 novemberétől
szinte kizárólagos szerepet kap- 2014 tavaszáig tartó munkálatok
tak az erőltetett ütemű autópá- során elsősorban a mellékúthálya-építések, amelyeket több eset- lózatok javítási munkái valósulben az állam számára rendkívül tak meg, felújítások zajlottak a
előnytelen PPP-konstrukcióban Mezőberény-Szarvas összekötő
valósítottak meg. A PPP-beruhá- úton, Békés-Kondoros összekötő
zások évi több mint százmilliárd úton, Dévaványa-Gyomaendrőd
forintos pénzügyi terhe hosszú év- összekötő úton, Hunya belterületizedekre leköti a hazai források tén, Kondoros területén, Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton,
jelentős hányadát.
Dankó Béla, Békés megyei Csabaszabadi-Medgyesbodzás
útügyi biztos elmondta: Az álla- összekötő út, Medgyesegyháza temi kezelésű közutak közel felén, rületén, Medgyesbodzás területén,
akár az azonnali beavatkozás is Nagykamarás területén, Gáborteindokolt lenne. A burkolat hibái lep területén, Békéscsaba-Makó
különösen kedvezőtlen időjárási összekötő úton és Szarvas beltekörülmények között komoly bal- rületén.
Az útfelújítások hamarosan
eseti veszélyforrást jelentenek a
folytatódnak,
az 1-2-3 számközlekedők számára.
A kormány 2010 után jelentős jegyű utakon 50 milliárd foösszegeket mozgósított a hazai rintból, az alsóbb rendű szaközúthálózat rendbetétele érde- kaszokon 18 milliárd forintból
kében. Az elmúlt években csak indulnak meg felújítási munkák
a Magyar Közút beruházásaiban országszerte a következő hónaösszesen 91 milliárd forintnyi pokban. A beruházások az orszáberuházással, országszerte több gosan összesen mintegy 580 kimint 1100 kilométeren javultak lométeren legkésőbb 2015 végéig
be is fejeződnek.
tartósan az útállapotok.
Az 1-2-3 számjegyű utakon
Dankó Béla 2013 novemberétől már mint megyei útügyi biz- szükségessé vált beavatkozásokra

a Magyar Közút tett javaslatot.
Országos szinten összesen 430 kilométeren, Békés megyében 17,5
km hosszan megvalósuló beruházások a burkolat megerősítését, a
forgalombiztonság és a kapacitások növelését eredményezik.
Békés megyében az idei évi útfelújítási program elsősorban a 44.
és 47. számú főutakat érinti, emellett felújításra kerül az Okányt és
Vésztőt összekötő út egy szakasza.
A 44. számú főúton, Szarvas
és Kétsoprony között több szakaszon, összesen 14 km hosszan
indulnak meg a javítási munkálatok, míg a 47. számú főúton,
Körösladány területén, pedig
1,6 km hosszan.
Az alsóbb rendű, 4-5 számjegyű útszakaszok megújítására
országosan 18 milliárd forintot
fordítanak. A projektek jól előkészítettek, a munkák mindegyike tervekkel rendelkezik. Az országosan közel 150 kilométeren
megvalósuló kivitelezés véghatárideje ebben az esetben is 2015.
december 31. Békés megyében
ebben az ütemben az Okányt és
Vésztőt összekötő 4235. számú
út 1,8 km-es hossza újul meg.
A 2,5 milliárd Ft összegű forrásnak köszönhetően javulhat
megyénk elérhetősége, biztonságosabbá válhat a közlekedés.
Dankó Béla
Békés megyei útügyi biztos

Dévaványai Horgász Egyesület Hírei
Kedves horgásztársak, családtagjaik, barátok, dévaványai lakosok!
Az 5. „Te SZEDD” – ÖNKÉNTES
TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT –
mozgalom keretében várjuk azokat a
lelkes aktivistákat, akik – 2015. május 16-án, reggel 8 órától déli 12
óráig - a szebb és tisztább környezetért szívesen tevékenykednének a

dévaványai horgásztó környékének
rendbetételéért.
A dévaványai horgász egyesület
megnyitotta a horgásztó kapuit a
kirándulni, sétálni, pihenni vágyók
számára. A tó megközelíthető a Szabadság u. 48. szám felől. Gépkocsi
parkolási lehetőség van az egyesület
ingatlanán.

Dévaványai Hírlap - 6. oldal

Kérjük a szülőket, hogy 18 év alatti gyermekeket csak felügyelettel,
kísérettel engedjék a tó környékére,
mivel a bányató veszélyes, gyorsan
mélyülő, meredek szakaszokkal tagolt. Balesetért az egyesület vezetősége nem vállal felelősséget.
Tisztelettel: Kiss Károly elnök

EMLÉKSZOBÁT AVATTAK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONTJÁBAN
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Réhelyi Látogatóközpontjában április
2-án felavattuk azt az emlékszobát, amely
dr. Sterbetz István életét és munkásságát
mutatja be. A 2012-ben elhunyt jeles szakembert méltán nevezhetjük a dél-alföldi
természetvédelem atyjának.
Az avatóünnepségen megjelent vendégeket először Tirják László, a KMNPI
igazgatója, majd Valánszki Róbert, Déva-

jelentenek a szakemberek számára. Őt
tekinthetjük az alkalmazott természetvédelmi madártan megalapítójának. A Magyar Madártani Intézetben két évtizeden
át (1963-1983) aktívan tevékenykedett,
egy időben igazgatóként is. Folyamatosan
törekedett a vadászok és a természetvédők közötti párbeszéd megteremtésére.
A nemzetközi tudományos és gyakorlati
természetvédelmi együttműködés egyik

A méltatások után rövid részlet hangzott
el dr. Sterbetz István Élő múzeumok című
könyvéből, melyben a dévaványai túzokvédelmi tevékenységet mutatta be. A részletet
Kecse Sára, a dévaványai Ványai Ambrus
Általános Iskola tanulója olvasta fel.
Az emlékszoba kiállítási anyagát Tirják
László igazgató mutatta be a megjelenteknek. Mint mondta, a teremben dr. Sterbetz
István munkásságának négy alapvető elemét ismerhetjük meg. Láthatóak itt az általa készített fényképek, megismerhetjük természetvédelmi és vadászati tevékenységét,
valamint szépirodalmi munkásságát.
– Hallatlanul jó ember volt ő, aki egyszerűen csak tanítani akart, s cserébe semmit
nem várt ezért – mondta Tirják László.

ványa polgármestere köszöntötte. Dr.
Sterbetz István életútjának legfontosabb
állomásait Prof. dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rektora
mutatta be. Hangsúlyozta a nagyszénási
születésű szakember elévülhetetlen érdemeket szerzett a Dél-Alföld természetvédelmének megalapozásában. Nevéhez
fűződik egyebek mellett a hazai túzokés vízimadár-védelem megszervezése, a
dévaványai Túzokvédelmi Állomás létrehozása.
– Dr. Sterbetz Istvánnak csaknem
700 tudományos és ismeretterjesztő írása jelent meg. Ezek ma is fontos forrást

élharcosa volt – hangsúlyozta Prof. dr.
Faragó Sándor. Munkásságát számos kitüntetéssel – többek között Pro Natura
emlékéremmel, Herman Ottó-díjjal és a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével– ismerték el.
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára szintén méltatta a jeles természettudós
munkásságát. Mint mondta, „egy hőst ünneplünk itt ma, a természetvédelem hősét”. Reményét fejezte ki, hogy dr. Sterbetz
István szakmai öröksége sokakat inspirál
majd hasonló tevékenységre a jövőben is.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
dr. Sterbetz István lánya, Sterbetz Katalin
is. Az emlékszobában elhelyezett fotók,
trófeák, kitüntetések, valamint egyéb tárgyi és írásos dokumentumok nagy részét
ő bocsátotta a KMNPI rendelkezésére.
A kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai készítették a
Nyugat-magyarországi Egyetem, az Országos Magyar Vadászkamara Békés megyei területi szervezete és számos hazai
szakember közreműködésével. Az emlékszoba felirata hűen tükrözi dr. Sterbetz
István munkásságának fő irányvonalát:
„Tudománnyal a természet védelméért”.

Szintén e naptól láthatók a két
dévaványai festő kiállított képei is,
merőben más stílusban, témában
– mégis mindkettőjük alkotása
kapcsolódik a természethez, ezek
elemeihez.
Sándor László 1978-ban érettségizett Orosházán. Realista festő
volt, kedvenc alkotója Munkácsy
Mihály. Festményei hűen adják
vissza Dévaványa környékének tájait, színét, hangulatát. 2012. június
23-án hunyt el.
Jeges László 1978-ban született,
a fiatalabb festő generáció szürrealista képviselője. 2003-ban kezdett grafit rajzokat készíteni, majd
ugyan ebben az évben ecsetrajzokat is készített. Jelenlegi irányzata
2006-ban bontakozott ki.

Szélné Sándor Katalin
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Föld napi programjaink 2015. április 22.-23.-24.
ÉRETTSÉGI SZAKMUNKÁSOK SZÁMÁRA
NAPPALI RENDSZERBEN (21 éves korig) 2 ÉV ALATT
Az érettségire felkészítő képzés szakma- és szakmacsoport
független, az OKJ bármely területén iskola-rendszerű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá jelentkezni.
A diákok 2017. május-júniusban érettségi vizsgát tesznek.
Indulás: 2015. szeptember 1.
Tantárgyak:
• matematika
• magyar nyelv és irodalom
• történelem
• társadalomismeret
• idegen nyelv (angol vagy német).
• informatika

A hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztünk a Föld napjáról. A Vass-telepi épületben három
napos programsorozatot szerveztünk.

A kétéves képzés végeztével négy közismereti tárgyból
kell kötelezően érettségi vizsgát tenni. Amennyiben a tanuló
a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, államilag elismert
szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai
érettségi vizsgának kell elismerni.
Jelentkezés a képzésre és további információ:
• személyesen munkanapokon 10-14 óra között az iskolában,
• telefonon: 20/293-31-63 (Tóth Erika intézményvezető
helyettesnél),
• e-mailben: a devavanya@tiszakalman.hu címen.

Első nap, április 22-én a DÉKE által hirdetett rajzpályázatra készítettünk rajzokat, valamint Föld napi
kifestőket színeztünk, és elárasztottuk a kerítést
graffitikkel. A második nap akadályversenyen vettünk
részt. Pénteken, a harmadik napon az iskola udvarát
és környékét csinosítottuk: fát és virágokat ültettünk,
szemetet szedtünk. Nagyon örültünk, hogy az iskolánk körül kevés szemetet találtunk. A rendezvény
zárásaként a napközis gyerekekkel elsétáltunk a játszótérre, és egy nagyot játszottunk.

Köszönjük a részt vevő szülők munkáját!
Miléné Antós Gabriella
programszervező
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Pünkösd

Anyák napjára...
Az édesanya
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

A keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely a húsvétot
követő ötvenedik napon kezdődik. A keresztény egyház
annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep.
A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások:
Pünkösdi királyság: A pünkösdi királyt ügyességi versenyeken, ügyességi próbák keretében választották meg.
Pl. lovaglás, birkózás, futás, szamaraglás.
Pünkösdölés: A lányok, legények (kisfiúk és kislányok)
falufeljáró köszöntése.
A pünkösdi népszokásokban keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. Európa számos
országában is ez tapasztalható a pünkösdi hagyományokban. A termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus
megjelenítése dominál ezekben a szokásokban. Pünkösd
ünneplésében fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza.
Az ünnephez énekes-táncos gyermekjátékok is kapcsolódnak. Ezeknél a játékoknál két játékos feltartott karral
kaput formál, ez alatt haladnak át a többiek, a „Bújj, bújj
zöld ág…” szövegmotívum is erre utal.

Gyermeknapra szeretettel!
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○ Kenguru nemzetközi matematika verseny eredményei
a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában
Iskolánkban már évek óta hagyománnyá vált, hogy minden tanév
elején szerveződik egy kis matematikus csapat, amelynek tagjai hétről
hétre készülnek a március derekán
megrendezésre kerülő kenguru matematika versenyre. Ez most sem
volt másképp. Az alsó tagozat diákjai közül 10-en jelentkeztek, de a
verseny megrendezéséig még csatlakozott hozzájuk 2 tanuló.
A felkészülés számos nehézséget
rejtett, de vidáman zajlott.
Mint felkészítő tanár mondhatom,
hogy öröm volt nézni az egy-egy
hosszú és bonyolult matematikai,
logikai feladat vagy probléma megoldása során a diákok szemében tükröződő értelem csillogását, az agytekervények aktív működését.
A munka meghozta gyümölcsét.
Két 2. osztályos tanuló Nagy Vero-

nika és Kovács Eliot az országos
ranglistán - amelyben több ezer
tanuló szerepel – a dobogós második helyezést szerezte meg.
A versenyen részt vevő többi gyermeknek is szívből gratulálunk!
Ui.: Jövőre is újra kezdjük!!!
Üdvözlettel: Solymosi Sándor
Áldás, békesség!

Eredmények:
Országos Megyei
helyezés helyezés

Név

2.

1.

Nagy Veronika

2.

1.

Kovács Eliot

169

6

Ungi Lili

234

13

Hraskó György
Dávid

504

23

Tímár Vivien

641

32

Papp Emese
Bianka

641

32

Kovács Kevin

641

32

Fehér Viktória

1425

64

1657

74

1715

46

2833

137

Szűcs Sándor
Dominik
Gyányi Zsolt
Bence
Ungi Dániel
Tibor
Kanó Levente

Évfolyam
2. Általános
Iskola
2. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola
2. Általános
Iskola
4. Általános
Iskola

Város

Pont

Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa

86.25

Dévaványa

83.75

Dévaványa

76.25

Dévaványa

73.75

Dévaványa

73.75

Dévaványa

73.75

Dévaványa

62.5

Dévaványa

60

Dévaványa

58.75

Dévaványa

46.25
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A Dévaványai Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesület hírei
Szerbiában kirándultunk március
28-29-én, a helyi Kukac Péter Hagyományőrző Egyesület vendégeként. A szállásunk Kishegyesen volt
egy tanyasi panzióban. Vendéglátóink
szeretettel fogadtak bennünket. A finom ebéd elfogyasztása után elsőként
az 1878-ban épült Törley Kastél�lyal ismerkedtünk meg. Betekintést
nyerhettünk a híres lovardába. Idegenvezetőnk megismertetett Topolya
nevezetességeivel, a régi szélmalommal, kistemplommal, a múzeummal,
a város ugyancsak gyönyörű nagytemplomával és annak történetével. A
szállásra visszaérkezésünket a helyi
egyesülettel való ismerkedés baráti
beszélgetések és egy rögtönzött műsor követte. A bőséges vacsora elfogyasztása után, zene tánc kifulladásig. Vasárnap a reggeli elfogyasztása
után elbúcsúztunk vendéglátóinktól
és hazafelé vettük az irányt. Útközben
megálltunk Szabadkán a piacon és kiki kedvére vásárolhatott. Megálltunk a
Palicsi pincéknél, ahol pálinka és borkóstolóval kedveskedtek vendéglátóink, akik a világhíres pálinkafőzésről
és boraikról tartottak előadást. A kiránduláson nagyon jól éreztük magunkat, élményekkel tele tértünk haza.
Április 9-én Körösladányban voltunk kistérségi kulturális rendezvényen, amelyen az énekkarunk is fellépett Kónya Mihály kíséretével és
meghallgathattuk Papp Eszter citera
játékát.
Április 11-én a művelődési házban megtartott batyus bálon Papp
Károlyné és Papp Károly egy kis kabaré műsorral szórakoztatta a megjelent közönséget. A rendezvényen az
énekkarunk is fellépett Kónya Mihály kíséretével.
Következő programjaink:
Május 7-én Gyoma baráti találkozó, május 16-án Szeghalmon baráti
találkozó, május 23-án Ecsegfalva
baráti találkozó. A részvételi díj még
egyik rendezvényen sem ismert.
Vasas Imre az egyesület elnöke

Költészet napi Nyitott műhely
A kiállítás másik része Papp Erzsébet, és Pappné Kulcsár Ilona közös
munkájának gyümölcse. Ennek különlegessége, hogy a versek már maguk is képek, képversek. A kiállítás a
Ladányi Mihály könyvtárban megtekinthető volt a rendezvény után is.

„Virágoskert a költő szíve...”-mondta Petőfi, és mondtuk mi is, amikor az
idei költészet napi rendezvényt szerveztük. A Nyitott műhely tagjainak
közreműködésével április 13-án a
Ladányi Mihály könyvtárban József
Attila születésnapját, a költészet napját ünnepeltük.

Még csak gyülekeztünk, de már
érezhető volt az izgalom a levegőben:
van akit a kíváncsiság hajtott, mások
pedig a pódiumra készültek. Gyerekek, szülők, fiatalok, idősek, sokan
voltunk, de egy céllal érkeztünk: hogy
tisztelegjünk a költészet előtt.
Az estet a Ványai Ambrus Általános
Iskola gyermekkara nyitotta énekes-ritmustapsos előadásával, a kis csapat
igazán színvonalas műsort adott elő,
nagy sikert arattak. Köszönet illeti felkészítő tanárukat, Tóth Veronikát is.

Zima Péter klarinéton csodálatos dallamokat játszott, megérdemelte a tapsot az ifjú kis művész. Farmasi Fanni
magabiztos, tiszta előadása pedig teret
nyitott a rendezvény főszereplőinek, a
verseknek is. Mindjárt hallhattunk is
egy József Attila verset Pihurik Katalin
tanárnőtől, majd a Ványai Ambrus Általános Iskola kisdiákjai szavaltak a közönségnek. Ügyesek voltak a gyerekek!
A Nyitott műhelyesek is sorban felolvasták kiválasztott verseiket: Tóthné
Seres Etelka, Váradi Andrásné, Papp
Erzsébet, és a legfiatalabb tagunk, Bak
Virág, majd őket követte egy tehetséges
kisfiú, Nagy Ferenc. Óriási sikert aratott az általa elmondott verses mesével.
Élmény volt hallgatni.
Giriczné Gyányi Mária néhány szóval bemutatta az idei kép-vers kiállítást, és tolmácsolt néhány verset is.
A képek Séllei Anikó munkái, melyek
a Nyitott műhely elmúlt egy éve alatt
készültek. Hozzá Giriczné Gyányi
Mária válogatott verseket. Ezek közül
egy saját:

A Nyitott műhely is csatlakozott a
Gittegylet.com által létrehozott eseményhez, mely Posztolj verset az
utcára címen keringett az interneten.
Ennek keretében verseket ragasztottunk a könyvtár kerítésére, hogy így
népszerűsítsük a verseket Dévaványán. Az akció egyébként városszerte is működött, itt is, ott is versekre
bukkantam az utcákon: oszlopokon,
hirdetőtáblákon, sőt kukákon is. Aki
olvasta, talán kedvet kapott ahhoz,
hogy máshol is olvasson verseket.

Emögött
Emögött az arc mögött
valaki él,
valaki kél,
emögött valaki remél.
Emögött a szó mögött
valami más szól,
valami másról
írnak a sorok.
Emögött én is ott vagyok.

Köszönjük minden szervezőnek,
résztvevőnek, és nem utolsó sorban
minden kedves megjelentnek, hogy
együtt ünnepeltek velünk!
Giriczné Gyányi Mária

GGYM
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Olvass tovább: http://hegyezo-magazin.webnode.hu/news/kolteszet-napi-nyitott-muhely/

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HÍREI

PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK

2015. március 28-án rendeztük meg a Békés Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Dévaványai Szervezetének nőnapi ünnepségét.
Szokásunkhoz híven, ízletes ebéddel vendégeltük meg
tagjainkat és vendégeinket.
Már kora reggel gyülekeztünk a Vadászházban, mert tudtuk, hogy fontos teendők várnak ránk.
Kedvenc szakácsaink Kiss Károly alpolgármester úr és
Földi Imre képviselő úr, már korán reggel hozzáfogtak az
előkészületekhez, köszönjük felajánlásaikat és áldozatos
munkájukat. Eközben egyesületünk aktív tagjai szorgoskodtak hagyma és burgonyapucolással és aztán megterítettük az ünnepi asztalt. Gyülekezni kezdtek az ebéd résztvevői, 12 órára elkészült a két üstben a csülökpörkölt.
Ebéd előtt Vasas Tiborné a helyi szervezet vezetője mondta el a köszöntőjét. A következőben Kiss Károly városunk
alpolgármestere mondott nőnap alkalmából kedves szavakat és verssel köszöntötte a jelenlévő nőtagjainkat. Ezután
férfitagjaink virággal ajándékozták meg a hölgyeket. Ezek
után hozzáláttunk elfogyasztani a finom csülökpörköltet
és a süteményt. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudtak részt venni rendezvényünkön, azokhoz is igény szerint
eljuttattuk a pörköltet. Az ebéd után Bak Krisztián gondoskodott a jó hangulatról. Majd következett a tombolahúzás, melyen sokan sok értékes nyereményre tettek szert.
A tombolahúzás után a nótás kedvűek dalra fakadtak.
Minden tagunk, aki jelen volt, köszönetét fejezte ki az ízletes ebédért, és hogy jól érezték magukat.
Ünnepségünk Dévaványa Város Önkormányzat támogatásával, valósult meg. Köszönjük!
Köszönjük Valánszki Róbert polgármester úrnak, valamint Kiss Károly, Mile Lajos alpolgármester uraknak, Földi
Imre, Németi József képviselő uraknak és családjaiknak,
hogy segítségükkel, tombola tárgyaikkal, jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.
Köszönjük mindenkinek, aki anyagilag, valamint tombola tárggyal és a munkájával segítette, rendezvényünk sikeres lebonyolítását: Tánczos húsbolt, Barta János, dr. Nagy
László, Papp Józsefné, Illés Magdolna, Tóth Ferencné, Bak
Krisztián, Ladányi Cukrászda, tagjainknak és családjuknak.

Az év fája, az év madara,
az év rovara,
az év vadvirága

Vasas Tiborné Helyi szervezetvezető

ÜGYFÉLFOGADÁS
Minden héten kedden 9-11 óráig
a Civilházban állunk tagjaink rendelkezésére.
Tagdíj befizetési lehetőség, tájékoztatás, felmerülő
kérdések megbeszélése.

ORVOS - BETEG TALÁLKOZÓ
Ideje: 2015. május 16.
Jelentkezni lehet: 06-30/257-3352 telefonszámon.

Kedves Gyerekek!
Tudjátok-e, hogy a 2015-ös évben melyik madár az év
madara, melyik fa az év fája, melyik rovar az év rovara és melyik vadvirág az év vadvirága? Nyomozzatok
utánuk! Ha megfigyeltétek őket, olvastatok róluk, akkor
készítsétek el ismét pályázataitokat, bármelyik kategóriát is választjátok:
1. Írjatok verset, elbeszélést, leírást vagy mesét az
év „főszereplői” köré!
2. Készítsetek képet, alkotást róluk – bármilyen
technika alkalmazásával!
A pályázatokon, kérjük, tüntessétek fel a neveteket, a
korotokat, az óvodátok vagy az iskolátok címét!
A munkák leadásának határideje: május 8. (Ladányi
Mihály Könyvtár)
Az általatok készített művekből kiállítás készül, mely
megtekinthető május 18-tól június 5-ig a könyvtárban.
Az értékes munkák alkotóit díjazzuk.
Sikeres, örömteli munkát kívánunk!
Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Tüdőszűrés 2015.
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó
Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre
szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló
nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is
hozza magával!
Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt
a 06-66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök
tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100as telefonszámon a 129-es melléken.
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NÉPZENEI KONCERT A
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Április 21-én a Művészeti
Iskola népzene tanszakán
tanuló gyerekek tanszaki
koncertre hívták a Tisztelt
Érdeklődőket. Az iskolai képzést támogató Folkműhely
Egyesület által működtető 11
csoport bemutatkozásával
hallgathattunk vonós, citerás, népi furulyás és énekes
muzsikát.

Bemutatkoztak:
Aprókák duó, Legényke Banda,
Csiperke Banda, Ványai
Húrszaggatók, Harmatcsepp
Zenekar, Mákvirág Zenekar,
Sóvirág Zenekar, Ványai Flótások,
Recefice Zenekar,
Bokrétás Énekegyüttes,
Gyöngyök Énekegyüttes.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA
A fogyatékkal élő emberek önálló
életvitelének segítésére és megkön�nyítésére. Saját otthonukban a lakáson
belüli speciális személyi segítés. Személyszállítás – a fogyatékos személyek
közszolgáltatókhoz,
intézményekhez
való eljutásának segítése.
SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Az egészségi állapotnak megfelelő
egészségügyi, szociális, fejlesztő eszközökkel és lehetőségekkel a fogyatékosságból eredő hátrányok leküzdésében
való személyi segítés.
SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT
Alapvető személyes szükségleteket
kielégítő szolgáltatásokhoz, közintézményekhez, közösségi helyekre való
elszállítás biztosítására.
• Mozgássérültek
• Látássérültek (vakok és gyengénlátók)
• Hallássérültek (siketek és nagyothallók)
• Értelmi sérültek
• Autisták
• Halmozottan sérült személyek
Személyi segítő szolgáltatás kiterjed:

Műsoraikban betekintést nyerhettünk
a Kis- és Nagy Magyarországi népzenei
dialektusok muzsikájába, dallamaiba.
A teltházas rendezvényen hatalmas
tapsokkal és fergeteges hangulattal
köszönte meg kedves közönségünk a
gyermekek, ifjú leányok és legények
produkcióit.

Önellátás kialakítása felnőttkorban,
fogyatékossá vált személy megváltozott
helyzetében újra tanulás.
Önálló életvitel kialakítása és fejlesztése
- az önálló közlekedését,
- a házkörüli munkák elvégzésének
megtanulását;
- az önképzés, a művelődési lehetőségek és a sorstársi közösségek megismerését;
Rendszeres személyi segítés a lakáson
Pl. egyéni képességek készségek szinten tartásának és fejlesztésének segítése.
Szellemi és manuális foglalkoztatás, felolvasás, stb.

Ezúton is tisztelettel megköszönjük a
szülők és a közönség támogatását:

Erdeiné Mucsi Márta
és Erdei Attila népzenetanárok

Személyi segítés - lakáson kívül
A fogyatékos személyeket kívánságukra munkatársak elkísérik a kért helyekre,
és ott segítséget nyújtanak részükre.
Személyi segítés térítési díja: 110.- Ft/óra
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A szállító szolgáltatás kiterjed:
A közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi, szociális, kulturális és
egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése érdekében történő személy
szállítás. Pl. polgármesteri hivatalhoz,
gyámhivatalhoz, munkaügyi központhoz, NAV-hoz, társadalombiztosítási
szervekhez, bíróságokhoz, rendvédelmi és más hatóságokhoz, háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség
csökkenést véleményező és egyéb
felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, gyógytornára, gyógymasszázsra,
fizikoterápiára, uszodába, fodrászhoz,
kozmetikushoz, nappali ellátást nyújtó
intézménybe, családsegítő és gyermek
jóléti szolgálathoz, alsó- közép vagy
felsőfokú oktatási intézménybe, átképzést biztosító intézménybe, könyvtárba,
múzeumba, kulturális, szabadidős és
sport rendezvényekre, érdekképviseleti
szervekhez, leendő vagy már meglévő munkahelyre, postára, bankba, bevásárló központokba és önkiszolgáló
boltokba, egyéb a fogyatékossággal
kapcsolatos helyekre (pl. látszerész, segédeszköz szakboltokba, stb.).
Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km
Személyi szállítást igénybe vehetik
nem fogyatékkal élők is, ebben az
esetben a térítési díj: 110 Ft/km.
Kérjük, a szállítás előtt előzetesen
egyeztessen munkatársunkkal!

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS u. 44.
(Családsegítő Szolgálatban)

Telefon: 06-66/483-010
06-20/770-7315

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTÜNK
osztály képviselője a dolgozók segítségével fát ültetett a nap emlékére. A
fa előtt Nagy Gábor ajándéka, emlékkő és emléktábla mesél az utókornak
az ültetőkről.
A szülinapi ünneplést huszonöt léggömb eleresztésével folytattuk, majd
minden gyerek zászlócskát tűzött az
iskola előtt álló Ványai Ambrus szobor köré.
Szülinapi tortánkat Berta Edit
készítette, az iskola épületét formázta meg nagy pontossággal. Nemcsak
csodálhattuk művét, hanem közösen el is fogyasztottuk.
2015. április 10-én 25 éves lett a
Ványai Ambrus Általános Iskola.
A negyedszázados jubileumra a tanév
eleje óta készültünk. A gyerekek az idei
három hetet meghaladó projektben is
az iskolatörténetet dolgozták fel.
Rengeteg kincs került elő a szülők,
nagyszülők, rokonok fiókjaiból, fotók,
régi tankönyvek, bizonyítványok, oklevelek, iskolai használati tárgyak és
szemléltetőeszközök elevenítették fel
egy régebbi kor emlékeit. Ezek az érdekességek a gyerekek egyéb projektmunkájával együtt egy jól megrendezett kiállítás részeivé váltak.
A születésnapot délelőtt a gyerekekkel ünnepeltük az iskolaudvaron.
Sokan felvették az iskolai egyenpólójukat, kitűzték rá az iskolai jelvényüket. Erre a napra elkészült a tíz méter
hosszú molinó minden osztály gratulációjával, rajzával, aláírásával. Az igazgató beszéde után a három nyolcadik

Utána következett a mulatság!
Erdei Attila, Erdeiné Mucsi Márta és
Erdei Virág muzsikált, Papp Endréné és Kárpáti Zoltán vezetésével pedig 529 gyerek és a felnőtt dolgozók
együtt táncoltak a pályán. Fergeteges

volt a hangulat, szívet melengető a
közös öröm, az összetartozás érzése,
átélése.
Délután gálaműsor várta a felnőtteket: meghívott vendégeket,

nyugdíjas kollégáinkat, szülőket,
dolgozókat, érdeklődőket. A műsorban kollégáink és régi valamint jelenlegi diákjaink szerepeltek. Megható, felemelő érzés volt őket látni,
hallani. A műsor után állófogadás
várta a jelenlévőket, ahonnan nem
hiányozhatott a torta. A résztvevők
megtekinthették és meg is vásárolhatták a jubileumra elkészített iskolai kiadványunkat is.
Rengeteg munka előzte meg az ünnepi rendezvényeket, de a végeredmény mindenkinek örömet szerzett.
Úgy gondolom, ez a nap feledhetetlen
marad gyerekek és felnőttek részére
egyaránt, tovább erősíti kötődésünket
az iskolához, a városhoz, szülőföldünkhöz. Boldog vagyok, hogy részese lehettem.
Urbanovich Andrásné

Dévaványai Hírlap - 14. oldal

SZÍNHÁZ!!!

MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A Békés megyei Jókai Színház KATONA bérletének
utolsó előadása 2015. május 21. csütörtök.
Indulás: 17.30-kor a szokott helyekről
A darab címe: Orient – zenés színház
Ez alkalommal gyűjtöm a jelentkezéseket is a következő évadra.
Ha nem tudsz jönni, légy szíves jelezd időben!
Varga Istvánné
Tel.: 06/70-943-9001,
ill. 06/66-484-275 (esti órákban)

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ!
A Ványai Ambrus Általános Iskola 2015. április 10én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Ezt a nevezetes eseményt, a jeles születésnapot együtt ünnepelték az iskola tanárai, diákjai és dolgozói, a nyugdíjas
kollégák, valamint a meghívott vendégek. A gyönyörűen feldíszített iskolaépületben színvonalas műsort, emlékeket idéző, gazdag iskolatörténeti kiállítást láthattak a résztvevők.
A kitűnő, szíves vendéglátás fénypontja volt az iskola fényképével és ragyogó tűzijáték gyertyával díszített torta.
Köszönet az iskola tanárainak, tanulóinak, dolgozóinak ezért
a jól szervezett, csodálatosan megrendezett ünnepségért. Kívánom, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel, kitartással, jókedvvel, jó szívvel végezzék munkájukat, vigyázzanak a szépen felújított modern eszközökkel felszerelt iskolaépületre, és kiváló,
jó eredményeket érjenek el a következő 25 évben, s majd az azt
követő sok-sok esztendőben is.

A dévaványai fafúvósok újabb megmérettetésen mutatták meg magukat. A tavaly 3 iskola diákjaiból verbuválódott Csipet-csapat összesített fúvószenekar a Szolnoki
Kiugró Fiatal Tehetségek Gálán lépett fel április 18-án.
A néhány éve elindított versenyen a szolnoki és környékbeli általános és középiskolások mutathatják meg művészeti területen elért tudásukat, tehetségüket. Egyfajta
Ki-mit tud ez, melynek célja a tehetségek segítése és szerepléshez juttatása. A gálán a közönség láthatott táncot,
hallhatott verset, éneket és hallgathatták a hangszeren
játszó diákok játékát. A gála végén minden diák elismerő
emléklapot vehetett át. Reméljük, hogy diákjaink a következő évben is részesei lehetnek ennek a szép kezdeményezésű rendezvénynek.
Április 24-én, pénteken diákjaink a Szolnoki Megyei
Kamarazenei Versenyen vettek részt, ahol szintén a zenekar tagjaiként öregbítik hírnevüket.
További szép sikereket kívánunk nekik!
Kiss Bálint fafúvós tanár

Boldog születésnapot, eredményes, sikeres éveket kívánok:
Váradi Andrásné Ilonka néni

Vérvétel

A Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete köszönetet mond azoknak, akik 2014-ben adójuk 1 %-ával támogatták a kórus munkáját.

Június 1 - 5-ig a vérvétel

Ezúton kérjük 2015-ben is segítse az adója 1%-ával
kórusunk egyesületének tevékenységét!

szabadság miatt szünetel!

Adószámunk: 18140015-1-04
Köszönjük!

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

Kürti Ignácné a kórus egyesülete elnöke

Úszótanfolyam!
Tanfolyam indul megfelelő létszámú jelentkező esetén.
Kezdés: 2015 június 29. (hétfő) 800.
Helyszín: Dévaványa Strandfürdő
Időtartam: 2015 június 29. (hétfő) - 2015 július 10. (péntek)
Jelentkezés a kezdés napján, vagy telefonon
06 30/4025840, 06 66/220097
Minden érdeklődőt szeretettel várok.
Ignácz Tibor testnevelő

Tisztelt Lakosok!
Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a
Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak adományozták.

Az Alapítvány adószáma:
18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
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Az Alapítvány Kuratóriuma

Dévaványai Szociális Szövetkezet
Továbbra is vállaljuk: alkalmi kertrendbetétel, rendszeres kertgondozás,
parlagfű elleni védekezés, bozótirtás, fűnyírás, favágás, ágaprítás, kerítés
készítés, festés, javítás, ház körüli kisebb kőműves munkák, járdakészítés, meszelés, takarítás, veteményezés, növények, fák ültetése, stb.

Áraink:

Kézi szerszámmal végezendő tevékenység esetén 500 Ft/óra.
Gépi szerszámmal végezendő tevékenység esetén 1500 Ft/óra.

Továbbra is a lakosság figyelmébe ajánljuk az általunk
gyártott betonelem termékeket:
- 40x40x10 cm gyephézagos betonelemek 400 Ft/db
- 40x60x10 cm gyephézagos betonelemek 600 Ft/db
- 40x40x5 cm mederlap 400 Ft/db
- szegélykő 400 Ft/db
- betonoszlop 1600 Ft/db.
Ezen termékek megtekinthetők illetve megvásárolhatók a Közös
Önkormányzati Hivatal udvarán (5510 Dévaványa Hősök tere 1.).
A kerti munkák elvégzésére a Dévaványai Szociális Szövetkezet képzett
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre.

Bővebb felvilágosítás: +36/70-534-5839

MEGHÍVÓ
a budapesti ARCO Kamarazenekar

2015. május 30-án (szombaton) este 7 órakor,
a református templomban tartandó hangversenyére.

Műsorterv:
Carl Nielsen: Szvit vonósokra Op.1.
Gustav Holst: St. Paul szvit
Felix Mendelssohn-Bartholdy: h-moll szimfónia
Művészeti vezető: Novákné Fazekas Ildikó
Vezényel: Victor András
Mindenkit szeretettel várunk!
DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
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○ A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós munkaközösségének hírei
Áprilisban is rengeteg program közül
válogathattak tanulóink. Rögtön a tavaszi szünet után, április 8 - tól 10 - ig
került megrendezésre a Ványai Ambrus
Napok programsorozata.
Az első napon lezártuk az Iskolatörténeti projektünket.
Délután a Vass-telepi iskolában
nyelvtan versenyt rendeztünk a harmadik, negyedik évfolyamon.

Eredmények:
3. osztályosok
1. Földi Hédi 3. a
(Csekőné Kovács Emma)
2. Gonda Nóra 3. b (Berta Anikó)
3. Bereczki Szabolcs György 3. c
(Vargáné Orvos Judit)
4. Balogh Brendon Attila 3. c
(Vargáné Orvos Judit)
5. Papp Vivien 3. b
Tóth Ábel 3. b (Berta Anikó)
4. osztályosok:
1. Farmasi Szabolcs 4. a
(Laskai Tiborné)
Ferencz Lilla 4. b
(Szabóné Szilágyi Edit)
2. Németh Noémi 4. a
(Laskai Tiborné)
Varga Márton 4. c (Tóbiás Gáborné)
3. Stranszki Brigitta 4. c
(Tóbiás Gáborné)
4. Fodor Peggi 4. a
Orosz Gréta 4. a (Laskai Tiborné)
5. Vakarcs Rózsa 4. c
Nagy Vivien Alexa 4. c
(Tóbiás Gáborné)
Gratulálunk nekik, és felkészítő tanítóiknak. Köszönöm kollégáimnak a
színvonalas verseny megszervezését,
lebonyolítását.
A második nap délutánján osztálybajnokságok, sorversenyek, kerékpártúrák, kézműves foglalkozások várták
az érdeklődő gyerekeket. Köszönöm a
szervezők munkáját.

A rajzverseny eredményei:
1. osztály:
I.
Tarr Izabella
1. b
Hajdu Lili
1. b
II.
Feke Dominik 1. a
III. Kálmán Kinga 1. a
2. osztály:
I.
Szarka Zsombor 2. a
II.
Csontos Lilla 2. a
III. Farkas Noémi 2. a
3. osztály:
I.
Rizmann Erika
II.
Agárdi Réka
III. Szarka Luca
Knap Sarolta

3. a
3. b
3. a
3. a

4. osztály:
I.
Földi Nikolett
Kecse Sára
II.
Németh Noémi
Stranszki Brigitta
III.
Kónya Evelin
Patai Ildikó
Orosz Gréta

4. a
4. c
4. a
4. c
4. c
4. a
4. a

Csoportos kategória – Különdíjasok:
• az egész 4. c osztály plakátjával
• 4. b osztály:
Jenei Csenger
Furka Milán
Szarka Gergő
4. b osztály:
Magyar Zsófia
Ujhelyi Lili
Pálfi Klaudia
4. b osztály:
Szekeres Anett
Harmati Boglárka

A harmadik napon, a Gálaműsoron,
szórakoztató, élményekben gazdag
délelőttöt töltöttünk együtt a gyerekekkel.
Csodaszép tortákat kóstolhattunk.
Számos rajzpályázatra neveztünk A délutáni színvonalas ünnepi program
ebben a hónapban. Gyönyörű rajzok keretében vendégül láttuk nyugdíjas
készültek a „Mi iskolánk”-ról is. A kollégáinkat is. Együtt idézhettük fel az
munkák az iskola 25. évfordulója tisz- elmúlt 25 év legszebb pillanatait a proteletére megrendezett ünnepségen meg- jekt munkák, és az Iskolatörténeti kiállítás kapcsán.
tekinthetők voltak a tornateremben.
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Több alsós gyermekünk büszkélkedhetett a szépírásáért a Parlamentből kapott, dicsérő képeslappal.
A Költészet napján újra megtelt a Ladányi Mihály Könyvtár lelkes versmondókkal. Léleksimogató verseket, dalokat, zenéket hallgathattunk.
Megállták a helyüket a Területi Szépolvasó Versenyen, Szeghalmon is a gyerekeink.
Iskolánkat képviselték: Csala Dóra
Kitti 2.b, Zeller Dávid 2.a, Szűcs Zoltán 2.b, Földi Hédi 3.a, Papp Vivien
3.b, Tóth Adél 3.b, Vakarcs Rózsa 4.c,
Varga Márton 4.c osztályos tanulók.
Áprilisban kedves kis tavaszi foglalkozásokon vehettünk részt a múzeumban. Köszönjük.
A Sárrét kis mesemondója területi
versenyen, Füzesgyarmaton Hajdu Lili
1.b, Fehér Miklós 2.a, Nagy Ferenc 3.b,
Kapronczi Tamara 4. a osztályos tanulókra lehettünk büszkék szép mesemondásukért.
Befejeződött a Kazinczy anyanyelvi
verseny is. Idén a verseny témája Jókai Mór élete és Dévaványa története
volt. Az első két forduló során legtöbb
pontszámot elért csapatok április 27-én
( hétfőn) mérhették össze tudásukat a
múzeumban.
Tóbiás Gáborné
munkaközösség vezető

1%

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú
Alapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése. Adója
1 %-ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik, hogy e tevékenységhez támogatást nyújtson.

Adószám:
18385711-1-04
Kuratórium

DÉVAVÁNYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRANDFÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZAT HÍREI
Nyitási akció a dévaványai Strandfürdőben!
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2015. május
1-jei szezonnyitás alkalmából a Strandfürdőben mindenkinek ingyenes belépést biztosítunk. Május 1-jétől az
úszómedence, tanmedence, gyermekmedence és a termálmedence is rendelkezésükre áll.

Várunk mindenkit szeretettel!
Hétköznap: 10.00-19.00 óráig,
hétvégén: 9.00-20.00 óráig.
KEMPING ÁRLISTA:
Vizesblokkos faház szállásdíja:
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:

3000 Ft/fő/éj
2300 Ft/fő/éj

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt
ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi
adót (18 éves kortól fizetendő).

Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Vizesblokkos faház szállásdíja:
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja:

2700 Ft/fő/éj
2100 Ft/fő/éj

Elektromos csatlakozás: (sátor/lakókocsi)
Parkolás:
Parkolás motorkerékpárral:

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt
ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200,- Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő).
Lakókocsi, lakóautó:
személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

1500 Ft/éj
1100 Ft/fő/éj
900 Ft/fő/éj

900 Ft/fő/éj
700 Ft/fő/éj

Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt
ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi
adót (18 éves kortól fizetendő).
Sátor:
személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén
Sátorhely:
személyi díj (felnőtt):
személyi díj (diák/nyugdíjas):

800 Ft/éj
1100 Ft/fő/éj
900 Ft/fő/éj

600 Ft/éj
900 Ft/fő/éj
700 Ft/fő/éj

800 Ft/nap
500 Ft/nap
200 Ft/nap

Parkolás a kemping területén faház és sátor mellett.

GYÓGYÁSZAT ÁRLISTA:
Medencefürdő
Termál kádfürdő
Súlyfürdő
Szénsavfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Vízalatti vízsugármasszázs
Vízalatti gyógytorna

Ultrahang
Diadinamyc
Szelektív ingeráram
Iontoforézis
Interferencia
Stabil galván
Kowarchik galván

ELEKTROTERÁPIA:

269 Ft
99 Ft
84 Ft
136 Ft
218 Ft
121 Ft
81 Ft

295 Ft
210 Ft
230 Ft
210 Ft
210 Ft
165 Ft
165 Ft

WELLNESS ÁRLISTA:
Szauna
Pezsgőfürdő
Masszázs (30 perc)
Masszázs (60 perc)
Lávaköves masszázs
Szolárium (1 zseton 3 perc)
Szolárium krém
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457 Ft
450 Ft
1270 Ft
2100 Ft
3500 Ft
150 Ft
200 Ft

STRANDFÜRDŐ ÁRLISTA:
Felnőtt belépő
Felnőtt úszójegy
Felnőtt bérlet

Felnőtt úszó bérlet
Diák- nyugdíjas úszó bérlet
Gyermek belépő (0-6 év)
Diák- nyugdíjas belépő
Diák- nyugdíjas úszójegy
Diák- nyugdíjas bérlet

Családi belépő (öt fő)
Családi bérlet (öt fő)

Dévaványai lakosoknak:

Árak:

750 Ft
650 Ft
3.910 Ft
10.950 Ft
26.400 Ft
8.645 Ft
6.600 Ft
ingyenes
550 Ft
470 Ft
2.790 Ft
8.380 Ft
20.350 Ft
2.640 Ft
10.910 Ft
35.990 Ft
61.360 Ft

900 Ft
800 Ft
4.060 Ft
11.100 Ft
26.550 Ft
8.795 Ft
6.750 Ft
ingyenes
700 Ft
620 Ft
2.940 Ft
8.530 Ft
20.500 Ft
2.790 Ft
11.060 Ft
36.140 Ft
61.510 Ft

445 Ft

595 Ft

egész nap
6-10 óráig
egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon
egy hónap
egy hónap
egész nap
6-10 óráig
egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon
egy hetes (7 alkalom)
egy hónap
szezon

Csoportos:
(15 főtől csak diák vagy nyugdíjas)
Kádfürdő
Közterület használati díj
Látogató jegy

445 Ft
1.320 Ft/m²/nap
260 Ft

Szent György – napi rügyfakasztó
kézműves foglalkozás a múzeumban
Nagy sikerrel zajlott SÁRI programunk tavaszi állomása. A foglalkozásokat
ráhangolódás előzte meg a
Szent György napi néphagyományokkal kapcsolatosan. Rengeteg érdekességet tudhattak meg a gyerekek. Sok fajta technikával dolgoztunk itt is, mint az
eddigi foglalkozások során. Természetesen életkornak
megfelelően állítottuk össze a munkadarabokat. A tapasztalat most is az volt, hogy nagyon szeretnek jönni
a gyerekek ide hozzánk, a múzeumba. A hét lezárása
képpen, Farkas Antal méhészmester tartott kisebbeknek és nagyobbaknak érdekes előadást a méhészetről,
mézfajtákról. Eszközöket lehetett kipróbálni és természetesen a mézkóstolás sem maradhatott el, a gyerekek és felnőttek nagy örömére. Köszönjük szépen.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerekeknek, pedagógusoknak, hogy ismét eljöttek hozzánk és együtt
tölthettünk egy jó hangulatú, kellemes órát. Végül, de
nem utolsó sorban a múzeum dolgozóinak köszönöm
fáradhatatlan munkájukat.
Sándor Tünde

445 Ft
1.320 Ft/m²/nap
260 Ft

ME

Tisztelettel és szeretettel
várjuk Önt és kedves családját
2015. május 9-én 15 órakor a
múzeumban tartandó Múzeumkerti

GH

ÍVÓ

Estre.

!

Program:
• 15 óra Berecz András ének és mesemondó vidám előadása
• 16 óra Belencéres Néptáncegyüttes kamaracsoportja
Élőzenét a műsor alatt az Ahhozképest népzenei
Együttes szolgáltatja.

Menü: Marhapörkölt burgonyával, aprósütemény
Az est további részében a jó hangulatról
Bak Krisztián gondoskodik.
Lesz tombolahúzás, zene, tánc!
Részvételi szándékát legkésőbb
május 4-ig jelezze a múzeumban.
Vacsorát csak az elővételben
megvásárolt jegyek alapján tudunk biztosítani.
Akik tombolatárgyat szeretnének felajánlani,
megtehetik a múzeumban!
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MB vezetősége, Múzeum

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TESTVÉRISKOLAI
KAPCSOLATOKAT ÁPOLÓ
PROGRAM ZÁRULT
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gyomaendrődi Tankerülete együttműködésben a Mezőkovácsházi Tankerülettel, 17 millió forint
európai uniós támogatással valósította meg az „Adj teret, nyiss utat!
- Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen” című projektet.
A projektben a dévaványai Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola vett
részt 60 tanuló bevonásával és 11 fő
megvalósító pedagógussal.

sek (matematika, anyanyelvi
kommunikáció, informatika) keretében.
Az iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős
programok alapvetően a tudatos értékeken és társas kapcsolatokon alapuló életviteli és
általános ismereteket voltak hivatottak elmélyíteni.
A két köznevelési intézmény bevont
tanulóinak és megvalósító pedagógusainak személyes találkozójára került sor
mindkét érintett településen, továbbá
két közös kirándulást szerveztek Gyulára, valamint Gyopárosfürdőre, mely
programok egyaránt segítették a szemé-

színesítették az ott töltött közel egy hetet.
A „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázati kiíráson 17 000 000 forint vis�-

A két testvér iskola– „Ambrus” és „Ágota”
A program fő célja a diákok szociális
(együttélési, érdekérvényesítő, proszociális, kommunikációs) kompetenciáinak élethelyzetekben történő fejlesztése, valamint a két intézmény tanulói és
pedagógusai közötti személyes munkakapcsolatok kialakítása volt, széleskörű programkínálat mellett.
A bevont tanulók két-két csoportban
tevékenykedtek a két félév, illetve a fizikai megvalósítás 14 hónapja során, a
heti rendszerességű szakmai programot
(TeszVesz-kör, SóderParti, ÉletBELEvezetés, OkosKODÓságok) megvalósító foglalkozások és tantárgyi fejleszté-

lyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlesztését.
A pályaorientációs programok a pályaválasztást támogatták.
A három részből álló előadássorozat
témái között a partner iskolák bemutatása, az alkohol és drogprevenció, illetve a társadalmi egyenlőség kérdéseinek
fontossága szerepelt.
Hat napos, közös nyári táborozás valósult meg a Balaton partján, a Zánkai
- Új Nemzedék Központban, ahol a kirándulások és a fürdőzés mellett naponta szervezett foglalkozások, kulturális,
sport és egyéb szabadidős programok
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sza nem térítendő támogatást elnyert
projekt 2014. február 1-jén indult és
2015. március 31-én zárult.
		
Fülöp Istvánné
tanügyigazgatási referens,
projektmenedzser
További információ kérhető:
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gyomaendrődi Tankerülete
Cím: 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér. 1.
E-mail: istvanne.fulop@klik.gov.hu

Városi gyermeknap 2015. május 30.
13 órától a DÁMK, Muvelodési Ház udvarán

14 órától Bábszínház Fizimiskával
15 órától Buborékfújós
16 órától Bűvész bemutató
17 órától Garagulya gyólyalábasok
vásári komédiája
18 órától Koncert: Farkasházi Réka
és a Tintanyúl – zenés gyerekműsor
19 órától Tűzzsonglőrök

Ingyenes programok a gyermeknap egész ideje alatt :
kézműveskedés, csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás, DOTTÓ vonat,
gyönygfűzés, ugrálóvár, népi játékok, csocsózás, mese-totó, rendőrségi bemutató
kerékpáros vetélkedő. Büfé, palacsinta.
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Női, férfi farmerok,
pizsamák, ágyneműk, törölközők,
táskák, pénztárcák, játékok,
parfümök, diszkont áron!

»

Április 20 - május 15 -ig.
Dévaványa, Árpád út 24. «
Ugrai Csilla
Dévaványai Hírlap - 21. oldal

LABDARÚGÁS
Folytatódott a tavaszi Megye I-es
bajnokság, ami eddig sajnos igen kínosra sikerült. Az eddig lejátszott 6
mérkőzésből, mindössze 1 pontot sikerült összekaparnia a ványai együttesnek, amivel már a 11. helyre csúszott
le a csapat. Reméljük a sok sérülés ellenére, valahogy ismét magára talál a
csapat, és ismételten megörvendezteti
lelkes szurkoló táborát.
DÉVAVÁNYA – MEZŐHEGYES
1-2 (1-1)
Dévaványa: 250 néző V.: Sechna G.
Dévaványa: Krisán K., Szalai B.,
Bakó B., (Kálai B.), Furka Zs., Ungi
A., Czakó I., Somogyi T., (Diós K.),
Juhász D., Adamecz I., Kéki Cs.,
Molnár J., (Kovács F.)
Gólszerző: Juhász D.
Edző: Tagai Attila - Figyelmetlenségeink miatt mindig szaladtunk az
eredmény után és nem tudtuk a saját
futballunkat játszani. A végén már hitehagyottan, ötlet nélkül nem volt esélyünk döntetlenre hozni a találkozót.
Jók: Juhász D., Bakó B., Czakó I.,
Kéki Cs.
Összességében egy közepes iramú,
alacsony színvonalú találkozón, a
vendégek jöttek ki szerencsésebben az irreális körülmények között
(viharos, orkánerejű szél miatt) lejátszott meccsen. Csapatunk a több
kidolgozott helyzet miatt közelebb
állt a győzelemhez, de a sors fintora, hogy még pontot sem szereztünk.
A mérkőzés kulcsa az volt, hogy
csapatunk játékosai a második félidő első perceiben, teljesen dekoncentráltan, úgymond az öltözőben
maradva engedték „kiénekelni a
szájukból a sajtot”. Így sajnos a mai
napon pont – pontok nélkül maradt
csapatunk.
TÓTKOMLÓS – DÉVAVÁNYA
6-1 (2-0)
Tótkomlós: 250 néző V.: Barta T.
Dévaványa: Krisán K., Czakó I.,
Bakó B., Szalai B., (Kovács F.), Ungi
A., Séllei L., Adamecz I., Somogyi
T., (Nagy Z.), Molnár J., Juhász D.,
Kéki Cs.
Gólszerző: Adamecz I.
Edző: Tagai Attila - Megérdemelt
hazai győzelem született. Sajnos úgy
játszottunk, ahogy a szurkolóink támogattak bennünket, hogy ne legyek
vulgáris, nagyon rosszul.
Jó: Adamecz I.
A mérkőzést jól kezdtük több lehetőségünk volt Juhász D. által, akinek

a lövései rendre nem sikerültek ezen
a délutánon, ill. a legnagyobb ziccerünk Somogyi T. nevéhez fűződik,
aki a 20. percben a kapusba lőtte
a labdát. Csapatunk az első 25-30
percben dominált, sajnos gólt - gólokat nem sikerült elérni a helyzetekből, így ahogy a félidő végéhez
közeledtünk látszott, hogy az előre
vágott labdák állandó veszélyt jelentenek számunkra. A jól mozgó
hazai támadók rendre megnyerték a
csatát a labdákért, a védelmünkkel
szemben. A 38. percben egy előre
tett labdából a hazai támadó két védőnket is becsapva a bal összekötő
helyéről nagy gólt lőtt a rövid felsőbe. A félidő hosszabbításában mi lőhettünk szabadrúgást. Sajnos az első
hazai játékos kifejelte a labdánkat,
amiből lekontráztak bennünket és a
2 m magas csere csatár góllal fejezte
be a támadást. A második félidőben
az első 15-20 percben nem találtunk
fogást a hazaiakon, nem hogy helyzet, de még lehetőségünk sem volt. A
66. percben egy bal oldali szögletet a
hórihorgas csatár zavartalanul fejelte
2 m-ről a hálónkba. A gól után nem
sokkal szerkezetet váltott csapatunk,
3 védős rendszerrel próbáltunk támadóbbak lenni. Sajnos a váltásért
nagy árat fizettünk, így 10 perc alatt
újabb három gólt kaptunk, amire
eggyel tudtunk csak válaszolni. Teljesen megérdemelt hazai győzelem
született.
DÉVAVÁNYA – MÉHKERÉK
0-0
Dévaványa: 200 néző V.: Bálint A.
Dévaványa: Krisán K., Bakó B.,
Séllei L., Furka Zs., (Kálai B.), Czakó I., Somogyi T., Diós K., Adamecz
I., Kéki Cs., (Kovács F.), Molnár J.,
Juhász D.
Edző: Tagai Attila - A látottak alapján a döntetlen teljesen reális.
Jók: Molnár J., Séllei L., Czakó I.,
Diós K.
A mérkőzés végig nagy taktikai
csatát hozott a közepes iramú mec�csen. Helyzetek is alig-alig akadtak.
A vendégek legnagyobb helyzete egy
25 m-es léc alá tartó „bomba” volt,
amit kapusunk szépen védett. Csapatunk legnagyobb helyzetét Bakó B.
hagyta ki, aki a 70. perc környékén
egy jobb oldali szöglet után egyedül
fejelt kapura, de a vendégek kapusa
is nagy védést mutatott be. Mindkét
oldalon akadt néhány helyzetecske,
ahol apróságok kellettek volna a gólokhoz, de a védelmek stabilak voltak

Dévaványai SE jelenlegi állása a táblázaton:
1. Kondoros
2. Orosházi R
11. Dévaványa
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(88-12)
(50-18)
(28-43)

58 pont
50 pont
27 pont

Az ifjúsági csapat eddigi eredményei:
Dévaványa – Mezőhegyes 4-0 (2-0)
Gólszerzők: Séllei D., Papp V., Gyebnár T., Nyiri A.
Tótkomlós – Dévaványa 1-4 (1-2)
Gólszerzők: Kovács Z. 2, Papp V., Papp K.
Dévaványa - Méhkerék 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Nyiri A., Gubucz V.
Jamina – Dévaványa 3-1 (2-0)
Gólszerző: Séllei D.
Az ifjúsági csapat jelenlegi állása a táblázaton:
M GY
D V
8. Dévaványa
23
11
4
8
(74-38)
végig. Nem volt egy néző csalogató
mérkőzés, de szakmailag érdekes és
sok párharccal fűszerezett meccset
játszottunk! Csapatunk pech szériája folytatódott, mert újabb gólfelelős dőlt ki, Kéki Cs. térdsérülést
szenvedett és le kellett cserélni. Egy
rendkívül jó csapatjátékot játszó és
motivált ,tavasszal veretlen ellenfél
ellen, igazságos és értékes döntetlent
értünk el.
JAMINA – DÉVAVÁNYA
3-1 (1-0)
Békéscsaba: 100 néző V.: Sechna G.
Dévaványa: Krisán K., Bakó B.,
(Kálai B.), Séllei L., Furka Zs., Czakó I., Somogyi T., Diós K., Adamecz
I., Kovács F., (Szalai B.), Molnár J.,
Juhász D.
Gólszerző: Kovács F.
Edző: Tagai Attila - Sajnos tavas�szal nem találjuk önmagunkat, amit
a mai mérkőzésen is láthattunk. Tanácstalanul és hitehagyottan futballozunk.
Jó: Kovács F.
A mérkőzést jól kezdtük, egyből
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést néhány szép akciót is vezettünk,
de a 7. percben a már-már szokásos
„pontrágó” gólunkat megkaptuk.
Ezután, csak erőlködtünk, járattuk a
labdát jobbról-balra, balról-jobbra,
de 20 m-nél megállt a tudomány.
Ezenkívül helyzetekről, lehetőségekről focira emlékeztető eseményről
már nem lehet beszámolni! A második félidő kísértetiesen hasonlított az
elsőhöz, annyi különbséggel, hogy
az első 7-8 percben szinte a kapujukhoz szegeztük a hazaiakat, ekkor
benne volt a „levegőben a gól”, de
sajnos, úgy ahogy az első félidőben,
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37 pont

megint védelmi hiba miatt kerültünk
2 gólos hátrányba. Nagy csend után a
85. percben a 18 éves Kovács F. – aki
most debütált a kezdőben – jól indult
be a védők közé és a kapust megelőzve, gurított a hálóba. A végén
ahelyett, hogy egyenlítettünk volna,
összehoztunk egy teljesen felesleges
tizenegyest, amivel megkoronáztuk a
szombati szörnyű teljesítményünket!
Ha valaki szeretne még többet
megtudni a csapatunkról, látogasson
el az alábbi honlapra:
www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkormányzat, Harmadik Félidő
Söröző, Parola Mihály, Darvasi
Sándor, Mideczki Zoltán, Kőszegi
János, Czakó István, Tagai Attila,
Dr. Nagy László, Prokics László,
Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly, Dékány József, Kiss Károly és családja, Balogh István, Pervanov Ádám, Fazekas Gyula, Papp
Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor,
Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy
Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor,
Papp László, Takács István, Kovács
András, Faragó Zsigmond, Tóbiás
Gábor, Vaszkó Imre, Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi János,
Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya kocsma),
Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács József, Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, Kállai
Imréné, Kádár Csaba, Erdős Csaba,
Gyányi Norbert, Gyányi Albert, Zeller Sándor, Pesztránszki Zsigmond,
Kiss Endre, Barna Sándor, Zsila Ferenc, Kisari Tibor, Gyebnár Mihály,
Furka Zsolt, Tóth Sándor, Vasvári
László, Fehér Mihály, Séllei Róbert.
Adamecz István

„ÖREGFIÚK”
KÖRÖSLADÁNY – DÉVAVÁNYA
labdarúgó mérkőzés

Felhívás
2015-ben hatodik alkalommal,
július 10-12-én

Helyszín: Körösladány Sporttelep
Időpont: május 17. vasárnap 10 óra.

kerül megrendezésre a

Kovács Attila: 06/30-606-5022

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Kérjük a dévaványáról elszármazottakat,

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS
Dévaványán is elérhetővé
vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes
népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel
rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor,
így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
koordinál. Célja, a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét
és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők
65%-a egyáltalán nem, vagy több, mint három éve nem volt
méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végzem
pénteki napokon délelőtt.
Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06-66/483-044 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.
Szalai Ildikó

Családi, összkomfortos ház
(víz, gáz).

Szarka Lászlóné

Érdeklődni: Erkel Ferenc u. 12.

Varrást vállalok! Házhoz is megyek!
17 óra után és hétvégén egésznap

ELADÓ!

Telefon: 06-30/2739-522

illetve kérünk mindenkit, akinek tudomása van
olyan Dévaványáról elszármazott személyről, aki szívesen részt venne a találkozón, nevét, címét, e-mail
címét juttassa el a Ladányi Mihály Könyvtárba!

Azoknak is kérjük jelentkezését, akik az előző
találkozón részt vettek!
Mindenkinek jelentkeznie kell újra!

Jelentkezni lehet:
a könyvtár facebook oldalán, telefonon: 66/585-090
e-mail-en: konyvtar@devavanya.hu,
postacím: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár
5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

IX. CSABAGYÖNGYE IFJÚSÁGI
SAKKVERSENY, BÉKÉSCSABA
Az öt korcsoportban megrendezett versenyen egyesületünket öt játékos képviselte. Fiú versenyzőink - Feke
Nándor, Vetési István, Juhász Máté, Fehér Miklós - a
mezőny második felében végeztek. Az V. korcsoportos lányok mezőnyében Fekete Ágnes nagy fölénnyel lett első.
Végeredmény:
1. Fekete Ágnes / Dévaványa SE / 6
2. Davud Rose / Hódmezővásárhely / 2,5
3. Pekár Edina / Szarvas / 2,5
4. Medvegy Dalma / Szarvas / 1,5
5. Sebők Anett / Szarvas / 1

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA, MISKOLC
Az V. korcsoportos lányok mezőnyében Fekete Ágnes
tizenkettedik helyen végzett a tizennyolc fős mezőnyben.
Kilenc mérkőzésből négyszer nyert és ötször vesztett.

VARRÓNŐ

(Javítások, cipzár csere, stb,)

Telefon: 06-30/571-4746
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Fekete Albert

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 20 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2015. május 8. (péntek) 1700 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Anyakönyvi hírek
Születések:

Erdős Zsolt és Vass Edit lánya Lia,
Feke Zoltán és Tóth Ildikó fia Zoltán,
Fehér Miklós és Gyányi Ágnes fia Balázs,
Szűcs Tibor és Kiss Judit Marietta lánya Maja

Halálesetek:

Bodnár Antal 1935., Szarka Károlyné Varga Emília 1925.

Az elhunytak nevei abban az esetben kerülnek be az
anyakönyvi hírekbe, ha a hozzátartozó jelzi felénk.

§

Dr. Kiss László

ÚT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ!!!
Kortól és nemtől függetlenül szeretettel várok minden
érdeklődőt, aki szeretné megismerni, megtapasztalni a
gerincjóga, valamint a jóganevetés pozitív hatásait.
Időpontja: 2015. 05. 13. szerda 18 óra
Helyszín: Családsegítő Szolgálat, Dv., Eötvös út 44.

Ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd

Gyányiné Vincze Róza

Tel.: 06-70/369-24-32
NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIRKE JEGYEZTETHETŐ!

KIÁLLÍTÁS A
MÚZEUMBAN

•••

Érd: Csontos Zsigmond
Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Tel.: 06-70/776-4257,
06-70/362-0164

Dévaványa értékeit bemutató,
gyermekek által készített képzőművészeti
alkotásokból nyílik kiállítás

ELŐNEVELT MAGYAR
KACSA IRATHATÓ!
Szűcsné Somogyi Katalin

06-30/521-8304
Ácsmunkákat

a DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben.
Megtekinthető május 9-től 21-ig.

Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!

Új tetők készítését, régi tetők
javítását, és egyéb famunkákat vállalok! Érd: 16 óra után.

Tel.: 06-30/975-7028
Ház eladó!
Dévaványa, Zrínyi u. 135. sz. alatti
felújításra szoruló régi paraszt ház
(víz, villany) eladó, 600.000.- Ft.

Érdeklődni: Zrínyi u. 137.

Tel.: 06-30/393-5636
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Keresek
régi magyar
motorkerékpárokat
(Pannónia, Csepel,
Danubia, Berva, Panni,
Dongó, Duna oldalkocsit,
Tünde motorkerékpárt.
Legapróbb alkatrészektől,
komplett motorig minden
érdekel, illetve könyveket,
kezelési útmutatókat.

Dévaványa, Bethlen Gábor u. 10.

Tel.: 06-20/469-5535
Gyógymasszőr

Erdősné Cmarkó Ilona
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító,
fájdalomcsillapító
Narancsbőr kezelése köpöllyel,
testtekercseléssel
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére
Porckorongsérv, gerincferdülés,
csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív
elváltozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és az
izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől a
késői órákban is, előzetes egyeztetéssel,
szeretettel várom!

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

Megemlékezés
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Kókai Ferencné halálának 1. évfordulójára.
Lányai, veje, Anda és a párja, unokák és a dédik
Gergő és Máté.

„Azt már meséltem? Novemberben a
gyomai Böllértalálkozón egy ismerőssel vicceket meséltünk. Az öreg székely
este matat a paplan
alatt: Na mit fogok Anyukám, mit fogok... Aludni Apukám, aludni, de
gyorsan - teszi a férje kezét a paplan fölé a feleség.
De várj nincs vége. Megszólal mellettünk egy nénike:
Fiatalember ez ám nálunk nem vicc, ez már valóság.
Hát egy székely néni válogatott a Kati szappanjaiból...”

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-30/565-8786, 06-20/921-6648

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Szarka Károlyné Varga Emília temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

•

A gyászoló család

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon áldás és nyugalom.”

Ezután Feri még vagy 20 percig beszélt a nénivel
mindenféléről. Mert ilyen volt az én párom, mindenkivel jókat beszélgetett, mindig volt a tarsolyában egy
vidám történet, néhány vicc, szinte mindig mosolygott.

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, szomszédoknak, jó
ismerősöknek, akik Bodnár Antal
temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó földi útjára.
Részvétükkel fájdalmunkban velünk
voltak.

Köszönöm, hogy a temetőbe olyan sokan eljöttetek,
fájdalmamban velem voltatok, utolsó útjára elkísértétek. Mosolyogva emlékezzünk Ferire.

A gyászoló család

Köszönettel: Boda Ferencné Kati

Gránit, márvány, műkő síremlékek

Megemlékezés
„Nem integet többé fáradt kezed.
Nem dobog már értünk jóságos szived.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Régi sírok felújítása, sírtisztítás, sírok lefedése,
betűvésés, épületmunkák, ablakpárkányok,
kerítés és kéménykalapok készítését vállalom.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

Fájó szívvel emlékezünk Papp Józsefné Táncos Erzsébet
halálának 5. évfordulóján.

Szerető férje, három lánya, vejei, hét unokája
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Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

INGATLANKÖZVETÍTÉS - HITELÜGYINTÉZÉS
Lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉDTŐL A HIT ELIG! HITELKÖZVETÍTÉS BÁRMILYEN LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA.
TELJES BANKI ÜGYINTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN!!! RÉGEBBI , ROSSZ
KAMATOZÁSÚ HITELEK KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL. ÚJ!!! ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK, ÚJ ÉS HASZNÁLT LAKÁS, CSALÁDI HÁZ VÁSÁRLÁSRA, KORSZERŰSÍTÉSRE JELENTŐS KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL, MÓDOSULT, KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!
LAKÁSHITELEK... MOST AZ INDULÓ BANKI KÖLTSÉGEK ÉS A KÖZJEGYZŐI
DÍJ TELJES ELENGEDÉSÉVEL!!!
A HITELÜGYINTÉZÉS NÁLAM INGYENES!

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK DÉVAVÁNYÁN: /irányárak/

2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a Körösladányi úton,
6,5 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
4,8 mó Ft.
1 szoba, fürdőszobás /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/
2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,9 mó Ft.
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
5 mó Ft.
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
8 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
1,1 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a Körösladányi út közepén
2,5 mó Ft.
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
14,7 mó Ft.
2 szoba+nappali, teljes komfort, gázkazános közp. fűtés, új radiátorok, a Szeghalmi úton 4,5 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
3,2 mó Ft.
3 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános közp. fűtés, garázs, a Szeghalmi út közepén
5 mó Ft.
3 szoba+ebédlő, teljes komfort, 2 kazános fűtés, melléképület, a Jéggyár úton
9,4 mó Ft.
3 szoba+nappali, 2 kazános központi fűtéssel, teljes komfort, melléképület, a Zrinyi úton 10 mó Ft.
2 szobás téglaház, teljes komfortos, 3 db gázkonv., gazd. épületek, a Kisujszállási úton 3,8 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos, felújított ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Zrinyi úton
6,8 mó Ft.
2 szobás, km. téglaház, hőszigetelt, teljes komfort, gázkonvektoros, a Damjanich úton 4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon, vegyes fallal épült, jó állapotú, konvektoros ház, a Kígyó úton 3,2 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, közp. fűtés, teljes komfort, tégla melléképület, a Szérűskert út elején 6,2 mó Ft.
2 szoba, teljes komfort, közp. fűtés, kistégla falazat, tégla melléképület, a Sarló úton
5 mó Ft.
Lebontásra való vályogházház, 991 m2 szabályos telekkel, a Zrínyi út közepén
400.000 Ft.
2 szoba+nappali, teljes komfortos ház /gázkonvektoros/, a Deák F. út közepén
5 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos ház, azonnal költözhetően, a Köleshalmi úton
5 mó Ft.

EGYÉB ELADÓ INGATLANOK:
Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en

Tisztelt eb tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Állatorvosi
Kamara határozata alapján az idei évtől a veszettség
elleni védőoltást az állat tartási helyén kell elvégeztetni.
▼▼▼
Az oltás érvényességi ideje egy év. A vakcinázás
megtörténtét az állatorvosnak kötelezően be kell jelentetnie az országos eb nyilvántartási adatbázisba.
Az állategészségügyi hatóság ellenőrizheti az érvényes oltás meglétét ezen nyilvántartás alapján.
▼▼▼
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy időben végeztesse el állatorvosával a kötelező veszettség elleni
védőoltást.
▼▼▼
A 164/2008 (XII.20) FVM rendelet alapján minden
három hónapos kort betöltött eb oltása kötelező. Az
oltatlan eb tulajdonosa 15.000-150.000.-Ft-ig terjedő
élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

7,5 mó Ft.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: Fekete András – Telefon 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS/
Dévaványa, Köleshalmi út 14.
E-MAIL: feketeandras44@freemail.hu

Dr. Körömi István
állatorvos

Dr. Zsíros István
állatorvos

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ÁLLATORVOS

Állatpatika: 630-730, 1700-1730

Dr. Zsíros István
06-30/391-46-05
Egész nap hívható!

Veszettség elleni oltás, kutyák chippezése!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim
rendelkezésére!

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069, E-on hibabejelentő: 06-80/210-310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2015. Május 22., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni
a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! Csak
a május 22-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő
után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Június 5.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/516-1667. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.
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